
 
GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS 

SECRETARIA DA FAZENDA 

 

PORTARIA SEFAZ No 348, de 16 de março de 2010. 

 
 

 

ANEXO I 

ANEXO II 

 

Altera a Portaria Sefaz nº 2.194, de 22 de 

dezembro de 2008, que disciplina a entrega 

de informações fiscais por meio da Guia de 

Informação e Apuração Mensal do ICMS – 

GIAM, aprova novo modelo deste documento 

e orienta seu preenchimento. 

 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso da atribuição que lhe 

confere o art. 42, § 1º, II, da Constituição do Estado e em conformidade com o disposto 

nos art. 218 e 219, do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto no 2.912, de 29 de 

dezembro de 2006, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1o A Portaria Sefaz no 2.194, de 22 de dezembro de 2008, passa a 

vigorar com as seguintes alterações: 

 

“Art. 1o................................................................................................. 

............................................................................................................. 

 

§ 1o Exclui-se da obrigatoriedade prevista no caput: 

 

I – os produtores agropecuários, pessoas físicas, não optantes pelo regime 

normal de escrituração fiscal; 

 

II – as microempresas e as empresas de pequeno porte sujeitas as normas do 

Simples Nacional. 

 

§ 2o Relativamente aos tributos devidos, não abrangidos pelo Simples 

Nacional, nos termos do inciso XIII, do § 1o, do art. 13 da Lei Complementar Federal 

123, de 14 de dezembro de 2006, a ME e a EPP optantes pelo Simples Nacional ficam 

obrigadas à prestação de informações e entrega da GIAM. 

............................................................................................................. 

 

Art. 5o A falta de apresentação da GIAM por três meses consecutivos ou 

quatro alternados, implica na suspensão do cadastro da empresa. 

............................................................................................................” 

 

Art. 2o Os Anexos I e II da Portaria Sefaz no  2.194, de 22 de dezembro de 

2008, passam a vigorar na conformidade dos Anexos I e II a esta Portaria. 

 

Art. 3o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

MARCELO OLÍMPIO CARNEIRO TAVARES 

Secretário da Fazenda 

 

PAULO AFONSO TEIXEIRA 

Superintendente de Gestão Tributária 

http://dtri.sefaz.to.gov.br/legislacao/ntributaria/portarias/Anexos/anexoI%20Port348.10.pdf
http://dtri.sefaz.to.gov.br/legislacao/ntributaria/portarias/Anexos/anexoII%20Port348.10.pdf

